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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Τα  Τρίκαλα  είναι  μια  πόλη  της  δυτικής  Θεσσαλίας  και  πρωτεύουσα  του  

νομού Τρικάλων.  Η  πόλη  είναι  χτισμένη  στη  θέση  της αρχαίας Τρίκκα  ή  Τρίκκη,   

η  οποία  αναφέρεται  και  στον  Όμηρο.   Σύμφωνα  με μυθολογικές  παραδόσεις,  η  

πόλη  πήρε  το όνομα  της  από  τη  νύμφη  Τρίκκη,  κόρη  του  Πηνειού  ποταμού. 

Υπάρχουν  πολλές  απόψεις  σχετικά  με  την  προέλευση  του  ονόματος. Ο  

γλωσσολόγος  Συμεωνίδης  υποστηρίζει  ότι, επειδή  η  αρχαία  πόλη, όπως  και  η  

σημερινή,  ήταν  χτισμένη  στους  πρόποδες  τριών  λόφων  που  ονομάζονται  

Τρικάναρον  όρος,  η  πόλη ονομάστηκε  Τρικάναρος  πόλη.  Από  αυτό  το  όνομα  

με κάποιες  αλλαγές   που έγιναν,  βγήκε  το  όνομα  Τρίκαλα. 

 

 Το  1395  τα  Τρίκαλα  περνούν στην  κυριαρχία   των    Τούρκων,  η  οποία  

κράτησε  έως  το 1881. Σε  όλη   σχεδόν τη   διάρκεια της  Τουρκοκρατίας  

λειτούργησε αξιόλογη  σχολή, στην  οποία  δίδαξαν  σπουδαίοι δάσκαλοι. Στις 17 

Μαΐου  1617 κάηκε στην αγορά των  Τρικάλων ο άγιος Νικόλαος εκ Μετσόβου. 

 

Τα Τρίκαλα λεηλατήθηκαν και κάηκαν πολλές φορές.  Το 1813 πέφτει  στη 

Θεσσαλία πανούκλα,  μια  φοβερή αρρώστια από την οποία πέθαναν πάνω από 

7000  κάτοικοι. 
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Ύστερα από πολλούς αγώνες η πόλη ελευθερώθηκε και παραχωρήθηκε στην 

Ελλάδα στις 23 Αυγούστου του 1881. 

Στις 4 Ιουνίου 1907 πλημμύρισε ο Ληθαίος ποταμός και η πόλη έπαθε 

μεγάλες ζημιές με πολλά ανθρώπινα θύματα, περίπου 300. 

 

Στις 15 Απριλίου  1941 βομβαρδίστηκε από τα γερμανικά αεροπλάνα και στις 

19 Απριλίου καταλήφθηκε από τον Γερμανικό στρατό και ελευθερώθηκε στις 18 

Οκτωβρίου 1944.  

Κωνσταντίνος Ζαΐμης 

Αναστάσης Κρεμμύδας 

 

 

 

 

 

 



 
 

Οδηγός των Τρικάλων                          Δ2’ 12οΔ.Σ.Τρικάλων Σελίδα 4 
 

Σύντομος οδηγός των Τρικάλων 2018 

Τρίκαλα: η πόλη του Ασκληπιού και της Ιατρικής 

 

 

Ο  Ασκληπιός  μέσα στον ρου της ιστορίας ταυτίστηκε με ότι πολυτιμότερο 

αγαθό διαθέτει  ο άνθρωπος, την υγεία. Λογική συνεπώς φαίνεται η θεοποίηση του 

σε ολόκληρο τον ελληνικό άλλα και μεσογειακό χώρο. Ο Όμηρος  αναφερόμενος σε 

αυτόν και την πατρίδα  του, την  αρχαία Τρίκκη  όπως  ονομαζόταν τα Τρίκαλα 

παλιότερα , γράφει στην Ιλιάδα   (σε μετάφραση του  Πολυλά):  

«Κι όσοι  της Τρίκκης  κάτοικοι  και  της  τραχιάς  Ιθώμης κι όσοι  της χώρας  

κάτοικοι του Ευρύτου Οιχαλίας, είχαν τριάντα βαθουλά καράβια  κι αρχηγοί  τους  

ήταν  ο Ποδαρείλιος  κι ο αδελφός  Μαχαών , ιατροί καλοί , του  Ασκληπιού δυο 

τέκνα δοξασμένα …» 

Κάπου εδώ λοιπόν δίπλα στα ακούραστα νερά του πόταμου Ληθαίου που 

διασχίζει την πόλη των Τρικάλων , της αρχαίας Τρίκκης,  γεννήθηκε και πέρασε το 

μεγαλύτερο  μέρος  της ζωής του  ο Ασκληπιός . Η ημερομηνία γεννήσεως του 

ανάγεται  στα 1247π.Χ. Ο Στράβων στο σημείο αυτό  είναι κατηγορηματικός.    

Κωφού Βασιλική 
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Ληθαίος ο γιος της Λήθης.  

 

Όταν οι νεκροί περνούσαν, λησμονούσαν  τον  επάνω κόσμο. 

Ο Ληθαίος ποταμός είναι ένα από τα τέσσερα ποτάμια των  Τρικάλων 

(Ληθαίος, Αγιαμονιώτης, Πηνειός, Κουρμέκης)  και  διασχίζει την πόλη των 

Τρικάλων. Αποτελεί δεξιό  παραπόταμο του Πηνειού ποταμού. Πηγάζει σε ύψος 

500μ.από τα Αντιχάσια όρη, έχει 36χλμ. μήκος και εκβάλλει στον Πηνειό, σε ύψος 

108μ. λίγο έξω από την πόλη των Τρικάλων.  

Σύμφωνα με τον Στράβωνα λεγόταν ότι κοντά στον Ληθαίο γεννήθηκε ο 

Ασκληπιός, ο θεός της Ιατρικής. 

Τσιουμάνης Κωνσταντίνος 
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Το Βαρούσι 

 

 

  

 Η  συνοικία το Βαρούσι ήταν  η χριστιανική συνοικία των Τρικάλων επί  την 

Τουρκοκρατία  και βρίσκεται στις παρυφές του φρουρίου. Έως το 1930 θεωρούνταν 

η αρχοντική συνοικία των Τρικάλων και σήμερα είναι στο σύνολο της διατηρητέα με 

ένα μεγάλο αριθμό παλιών κτηρίων να σώζεται μέχρι σήμερα.  

 Στο Βαρούσι βρίσκονται οι περισσότερες και παλιότερες εκκλησίες της 

πόλης.  

 

Παπαγεωργίου Γιώργος 
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ΚΟΥΡΣΟΥΜ   ΤΖΑΜΙ 
 

 

Το   Κουρσούμ   τζαμί   είναι   ισλαμικό   τέμενος. 

Σχεδιάστηκε   από   τον    ΜιμάρΣινάν   τον   16ο αιώνα.  Η   λέξη   Κουρσούμ   
σημαίνει   μόλυβδος.  Και  ο   θόλος   του   τζαμιού   είναι    μολυβδοσκέπαστος. 
Κοντά   στο   τζαμί    σώζεται   το   οκταγωνικό   μαυσωλείο   (τουρμπές). Ιδρυτής   
του   είναι   ο   Οσμάν   Σαχ   εγγονός   του   Σουλτάνου   Σελίμ Α’.   Πέθανε    στα   
Τρίκαλα    το   1567. 

 Ο   Οσμάν   Σαχ   έχτισε   το   τζαμί   γιατί   θεραπεύτηκε   στα   Τρίκαλα.  

         Σήμερα   είναι   χώρος   διάφορων   εκδηλώσεων   και   προστατευόμενο   
μνημείο   της   UNESCO. 

Ρούτσι Βασίλης  
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Χασάπικα  παλιά  αγορά  της  πόλης 

 

 

Εκεί  που  βρίσκεται  σήμερα  η  Νομαρχία,  το  1890  ο   δήμαρχος  Κανούτας  

έκτισε  μια  καλαίσθητη   αγορά  γνωστή  με  το    όνομα   «Χασάπικα». Είχε  

τέσσερις  εισόδους  και   εξήντα-εννέα  μικρά  μαγαζάκια  που  στεγάζονταν  εκεί. Η  

παλιά  λαϊκή  αγορά  ή «Χασάπικα» όπως  την  έλεγαν  πολλοί  Τρικαλινοί   υπήρξε  

για  πολλά  χρόνια  το  κέντρο  της οικονομικής ζωής της πόλης των Τρικάλων. Είχε  

τέσσερις  θολωτές  εισόδους  και  στο εσωτερικό  υπήρχαν  68  μαγαζάκια. 

Κατεδαφίστηκε  το  1969  και  τη  θέση  της  πήρε  η  σημερινή  Νομαρχία. 

Τόλια Εύη 
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Η  κεντρική γέφυρα των Τρικάλων 

 

 

Η κεντρική γέφυρα είναι ένα κόσμημα αρχιτεκτονικής και μια συμβολικής 
αξίας  γέφυρα. Από τα τέλη του 1888 η γέφυρα ήταν σήμα κατατεθέν, επειδή ήταν η 
μια, η μεγάλη κεντρική γέφυρα.  

Γάλλοι μηχανικοί που την σχεδίασαν, τη μελέτησαν  και την κατασκεύασαν 
από άλλα σχέδια γεφυρών που βρίσκονται στο Σηκουάνα. Η γέφυρα συνδέει την 
παλιά και τη νέα πόλη. Η γέφυρα στηρίζεται σε γέρα θεμέλια, γλύτωσε από 
ανατίναξη το 1941 από βρετανικά στρατεύματα. Το 1996 ανακηρύχθηκε ως ιστορικό 
μνημείο. Το 1997 πεζοδρομήθηκε, ως  πλατεία , ως σημείο ξεκούρασης και ως 
τόπος συνάντησης όλου του κόσμου.  

Μπαλντούνα Βασιλική 
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Μύλος Ματσόπουλου 

 Ανάμεσα στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης των Τρικάλων, 

συγκαταλέγεται κι ένα από τα σημαντικότερα μνημεία  Βιομηχανικής κληρονομιάς 

στην Ελλάδα,  το πάνω από 3.500τμ  κτιριακό συγκρότημα του «Μύλου του 

Ματσόπουλου» μαζί με τη γύρω περιοχή των 90 στρεμμάτων.  

 

 

Ο Μύλος Ματσόπουλου  στο δυτικό της πόλης των Τρικάλων, κοντά στο 

σιδηροδρομικό σταθμό, πλάι  στον Αγιαμονιώτη ποταμό, κτίστηκε το 1884 από τους 

αδελφούς Αγαθοκλή, που διατηρούσαν μεγάλο εργοστασιακό συγκρότημα στη 

Στυλίδα και επέκτειναν τις δραστηριότητες τους στα Τρίκαλα μετά την 

απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Είναι ο πρώτος κυλινδρόμυλος που χτίστηκε στην 

Ελλάδα και ο μεγαλύτερος των Βαλκανίων. Μετά από παρέλευση 22 ετών έγινε ο 

δεύτερος (ο σημερινός) επιφάνειας 1000τμ. Δίπλα στο μύλο είχε κατασκευασθεί 

μακαρανοποιείο , το πρώτο στην Ελλάδα , την ίδια χρονιά με τον κυλινδρόμυλο. Στο 

πέρασμα του χρόνου άλλαξε πολλές ιδιοκτησίες για να καταλήξει στα χέρια  του 

Ιωάννη Ματσόπουλου. 

 

Πρόκειται για ένα μεγάλο κτιριακό συγκρότημα 3.500τμ, στο κέντρο μιας 

έκτασης 90 στρεμμάτων, με τον κεντρικό νερόμυλο να πλαισιώνεται περιμετρικά 

από τα  βοηθητικά προκτίσματα δημιουργώντας στο εσωτερικό του κλειστό 

περίβολο. Όλα τα κτίρια συγκροτήματος  είναι λιθόκτιστα και στεγασμένα με 

ξύλινες και κεραμοσκεπές , ενώ στις λιθοδομές τους γίνεται  ευρεία χρήση πλίνθων 

σε ποικίλους συνδυασμούς.    
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Ο Μύλος σήμερα στεγάζει ένα μουσείο, το οποίο μας δείχνει τις αγροτικές εργασίες 

των τότε εποχών. Επίσης τα Χριστούγεννα γίνεται ένα θεματικό πάρκο που 

ονομάζεται «Ο Μύλος των ξωτικών».                          

Παπαπούλιου Δήμητρα 
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Πλατεία Ρήγα Φεραίου 

 

Ωραία πλατεία και ιδιαίτερα κοσμική γωνία η οποία ονομάστηκε πλατεία 
Ρήγα Φεραίου με απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου το 1907 και διατηρεί έκτοτε 
αυτό το όνομα. Επί της πλατείας κατασκευάστηκε το 1957  σε σχέδια του τρικαλινού 
ζωγράφου και γλύπτη Μενέλαου Καταφυγιώτη  το συντριβάνι με  το πέτρινο 
λουλούδι. Υπάρχουν επίσης το άγαλμα του Κλαύδιου Μαρκίνα και το μνημείο  των 
θυσιασθέντων πέντε νεαρών Επονιτών το 1944. 

Παπαπούλιος Ντίνος 
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Μουσείο  Τσιτσάνη 

 

 

Το 2017 παραδόθηκε στην πόλη των Τρικάλων ένας νέος χώρος ο οποίος 
ενώνει στοιχεία διαφορετικών πολιτιστικών και κοινωνικών διαδρομών. Στα χρόνια 
της Τουρκοκρατίας λειτουργούσε ως χαμάμ. Μετά έγινε φυλακή και τώρα οι 
μελωδίες του Βασίλη Τσιτσάνη αποκτούν πλέον στέγη.  

 

Υπάρχει έκθεση με ενημερωτικό υλικό για τη ζωή και το έργο του Τσιτσάνη 
καθώς και τη σύνδεση των παλιών φυλακών με το νέο μουσείο. Το μουσείο είναι 
ανοιχτό στην τοπική κοινωνία και προσβάσιμο σε κάθε επισκέπτη. 

Γκαμπλιώνη Αναστασία 
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ΛΟΦΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 

 

 

Ο λόφος του προφήτη Ηλία αρχικά ήταν γυμνός και το 1917 μαθητές γυμνασίου φύτεψαν 

τα πρώτα δέντρα. Συστηματική δεντροφύτευση έγινε το 1936 από το δήμαρχο 

Θεοδοσόπουλο. Έτσι μέχρι και σήμερα είναι ένας πνεύμονας πρασίνου της πόλης. Το 

εκκλησάκι χτίστηκε το 1910. Δίπλα υπάρχει ο ζωολογικός κήπος και το κέντρο 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Τρικάλων. 

 

Εβελίνα Μπίλλα 
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 Φρούριο 

 

Στη βορειοανατολική άκρη της πόλης ,δεσπόζει  το Φρούριο, με το χαρακτηριστικό  

ρολόι  του. Χτίστηκε από τον αυτοκράτορα   Ιουστινιανό  Α΄ κατά το 6ο αιώνα  πάνω στα 

ερείπια της ακρόπολης  της αρχαίας πόλης της  Τρίκκης. Πολλά τμήματα του κάστρου  

καταστράφηκαν κατά την  άλωση της   πόλης από Οθωμανούς  και ανακατασκευάστηκαν  

από τους  ίδιους. 

Μετά τις επαναστάσεις το 1854 και το 1878 το φρούριο επισκευάστηκε ξανά και 

αποτέλεσε σημαντικό  άξονα ανάπτυξης και ασφάλειας για την πόλη. Στα μέσα του 17ου 

αιώνα στήθηκε εντός του κάστρου ένα μεγάλο ρολόι και μαζί  με τον αντίστοιχο πύργο της 

Λάρισας, αποτελεί  έναν από τους παλιότερους γνωστούς πύργους στην τουρκοκρατούμενη 

Ελλάδα. Το ρολόι που στέκει σήμερα είναι  αυτό που έχει αντικαταστήσει το παλιότερο , το 

οποίο καταστράφηκε  από τους ναζιστικούς βομβαρδισμούς. Σήμερα το φρούριο είναι 

επισκέψιμο.         

Χριστίνα Τζεπετζίου 
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 

 

Αρχικά την έλεγαν πλατεία Κουμουνδούρου, ύστερα Ενώσεως, αργότερα 4ης Αυγούστου. 

Γύρω στο 1950 πλατεία Αμερικανών και σήμερα Ηρώων Πολυτεχνείου. Το 1490 υπήρχε 

στην πλατεία το τζαμί του Τουραχάν, γνωστό ως παζάρ τζαμί . Στην πλατεία υπάρχουν οι 

προτομές του παπα-Θύμιου Βλαχάβα, του Νικόλαου Στουρνάρη, του Γεωργίου Καραϊσκάκη 

και το άγαλμα του στρατηγού Σαράφη. Σήμερα στο κέντρο υπάρχει μια μικρή λιμνούλα, 

πολλά δέντρα και στέκι των ηλικιωμένων. 

Ραφαέλα Μπαντή 
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